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az6rtjdttem, hogy 6letuk legyen, s6t b6s6gben 6ljenek"

(Jdnos evonge umo 10,10)
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lgen tisztelt Miniszter Ur/Asszonyl

Nagy szeretettel koszontjuk a 2018 as vi asztisok ut;ni ul par amenti cik us els6 adventj6n a mintegy
regyvenezer fdt sz;m;lo Kirp;t medercei, va am nt a nyugat eu.6pa sz6rv;nyb.n 66 magyar reformdtus
presb terek neveben. Koribbi gyakorlatunkat kovetve koszontluk Ont, mint feie ajs t szts6get vise6
minisztert. N4egkoszonjuk aktiv szolg6lat6t a torvenyes rend form; is;ban 6s a b6kds 6pitkez6s hatte16nek

biztositdsaban.

lsten rrdnt

h;;va

emlekez!nk rneg arrd, hogy sok bek6tlensdgtdl szenved6 vi;gunkban

Magyarorszig megmaradhatott ebben az evben is b ztons;gos, anyagllag gyar.podo nernzet kozossegnek.
Hiir. indit.z a kor!lm6ny s, hogy k egyensilyozott kapcso atot ;po h.tunk a szomsued ndpek kozt e6
nragyar nemzettijrsainkkal is, akknek lakoheyukor maraddsdt 6s dentitasuk meg6rze5et az OnoI feelos
ddntese jelent6s m6rt6kben el6segitett6k. Ebb6i a munkdb6 salitcs eszkoze ve es kapcso atrendszereve
a M.gyar Reforfirdtus Presbter Szavets6g is gyekszik kivenn r6szdt. H.t;rokon;tived egyuttmrikodesi
rendszert aakitottunk k 6s Szovets6gi-ink foly6 ratit, a PRESBTERT : kuhoni reformdtus egyhiz

lo.o. .g..., -., .-.l- e... . lL "tt, I "

Nagy nemzet kozosseg!nk he yi kis kozoss6geit jelentik a falvakban, vdrosokban e 6 es tevekenyked6

templom gy!ekezetek, anrelyeknek k6pvisel6 testulete a presbit6r!mok. Az d munkijLrk e dsegit6se,
oss2ehango 5sa a Szovetsegunk ku det6se Az orszdgos nagy celokhoz g.zodva tdmogatluk a ntadern varasok
as/o/yok programokat es szdmunk.a s fortos drt6k a gyermekeket neve 6 csaldd
Leve unkben a megs76 itis feletti ravid kle ent6st a/ Ur l6zus Kr sztLrs mondta, ak nek szl] et6set a
kereszty6n vilag az e kdvetkez6 id6ben rtnnep Ez a pdratlan horderelil kle ent6s bizonyjrr
megmoso yogtatd volt annak del6n a hata mas Roma B rod. omnak egy tavoli szeg et6ben tev6kenyked6
vijndortanit6sz;l;bd..6sbzony;ramegmosolyogtatdmaisan.rk.sz;mjra,ak nem igy tekint r5, mint
isteni szeme yre, akinek va dban hatalm;ban s i megtenn , arn I fe kinalt Az elmLlk k6tezer 6v azonban
megmutatta, hogy ez a kile entes:ijirta egesz Eu16p;t, sdt azon nres5ze tu az eg6su fb dkerekseget, e hatott
. egtdvo abb v6gekre is, atformilva Europa n6pe nek gondo kodjsit, po tikai berendezkedes6t,
hetkoznaplat ds unnepet Eurdpa kereszty6nn6 ett igy lUtott el : :r.aapitd 6seinkhez is az drdmhir, 6s
Elrrdpdban az es6k kozt aak!t rneg a kereszty6n magyar a ari. A tortdneem viharaiban dritte hit6t, s
egyben E!ropa ke eti vdd6b;styjlak6nt s szo galta az egesz kontinens kozosseg6t.
Az 6/€l r fert kile ent6sben tobb m nt a puszta vegetj js, de tobb m6g a hedon sta ddzsol6snd is.
Korunk embere az anyagr lavak b6sigiben ve el6rnr a bo dogs;got. Jezus tirlmltat ezen es fekin.lla a
teremt6s rendbe va6 v ssz.illeszked6s ehet6s6g6t. Ororiunkre szolg;, hogy Alkotmjnyunk, riint
alaptorv6ny ezt az drtekrendet t!krozi
Ezekkel a gondoatokka kivdnunl 0fnel es Szereiternel yen p/et.t es b6siget, kczitdeki
szolgi .t;hoz pedig lstentS va d bo csessdget es sze idseget a kovetkez6 esztenddben is

K6rem, fogadla sze.eny alird6kunkkent
egfr ssebb sz;matl
Budapest, 2018. kardcsony haviban,
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